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 چکیده:

گهر سیرجان توسط  در این طرح نتایج حاصل از مطالعه صورت گرفته بر روی سینتیک احیاء کنسانتره آهن معدن گل  

 گازهای احیاء کننده شامل هیدروژن، مونوکسیدکربن و متان ارائه گردید. 

نرمال  5/4های بیش از ها و همچنین عدم اکسیداسیون اولیه نمونه جامد، دبیتکرارپذیری آزمایشپس از اطمینان از 

لیتر بر دقیقه بعنوان مرز اثرگذاری فیلم گاز ساکن بر روی بستر جامد، جرم یک گرم از پودر کنسانتره مرز اثرگذاری 

 900ذرات دارای حداقل اثر نفوذ درون ذرات و دمای میکرون بعنوان اندازه  53تا  44نفوذ در بستر جامد، اندازه ذرات 

درجه سانتیگراد مرز اثرگذاری پدیده سینترینگ تعیین شد. این بررسی مقدماتی، شرایط مناسب جهت مطالعه 

 سینتیک ذاتی واکنش احیاء کنسانتره گل گهر توسط گازهای احیاء کننده را مشخص ساخت.

سط مقایسه آن با اکسیدهای آهن خالص مورد مطالعه قرار گرفت و مشاهده شد های موجود در کنسانتره تواثر ناخالصی

گهر دارای سرعت احیاء هیدروژنی مشابه ذرات خالص مگنتیت است. نرخ احیاء این کنسانتره و همچنین که کنسانتره گل

 مگنتیت خالص در حدفاصل احیاء هماتیت و وستیت قرار گرفت.

یدکربن و هیدروژن موجب کاهش سرعت احیاء کنسانتره اما کاهش غلظت متان مشخص شد که، کاهش غلظت مونواکس

های نفوذ دو بعدی و سه بعدی گردد. در هر سه واکنش احیاء کنسانتره، مکانیسمموجب افزایش سرعت احیاء آن می

بت به واکنش نقش مهمی دارند. درجه واکنش احیاء کنسانتره توسط هر سه گاز مونواکسیدکربن، هیدروژن و متان نس

 دهنده جامد از درجه یک بدست آمد.

چنین مشاهده شد، در شرایطی که واکنش شیمیایی کنترل کننده واکنش باشد، احیاء این کنسانتره توسط هیدروژن 

 سریعتر از مونواکسیدکربن و توسط این دو گاز سریعتر از متان است.

 


